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Integritas nu este doar o școală, ci este un
concept al dezvoltării echilibrate.



ÎNTREGIREA EDUCAȚIEI

Liceul Internațional Integritas schimbă sistemul deficitar
focalizat pe cantitatea informațiilor acumulate într-unul
concentrat pe utilitatea lor, prin:

• Amplasarea într-un cadru natural ce ajută la dezvoltarea
aptitudinilor practice și de autoîntreținere;

• Curriculumul folosit care propune o abordare diferită
asupra materiilor cu scopul dezvoltării aptitudinilor
personale și a creativității;

• Sistemul de pedagogie ce creează un cadru familial optim
pentru dezvoltarea emoțională a elevului;

• Hrana sănătoasă și consistentă, atât pentru minte, cât și
pentru trup, care constituie un domeniu important în
dezvoltarea elevilor.

Prin acest sistem educațional, liceul își dorește să formeze
lideri cu un caracter puternic, cu o gândire independentă și
creativă, demni de încredere, altruiști, capabili de a prelua
responsabilități pentru a fi de folos societății.
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VIZIUNE
Liceul Internațional Integritas dezvoltă tineri
practici, incoruptibili, cu intelect puternic și
caracter nobil.

MISIUNE
Liceul Internațional Integritas oferă un program
educațional care ı̂mpletește ı̂nsușirea
cunoștințelor teoretice și practice cu studiul
Bibliei, ı̂n vederea slujirii oamenilor.



“Te aşteaptă liber�atea pe brizele cer�lui şi t� te gândeşti:
“Dar dacă voi cădea?” Drag�l meu, dar dacă vei zbura?”

- Eric Hansen

Materiile studiate sunt:

- Limba engleză intensiv
- Matematică
- Informatică
- Limba română
- Fizică
- Chimie
-Biologie
- Istorie
- Geografie
- Cor/Muzică
- Biblie

Căutăm să creăm cadrul potrivit pentru ca elevii să poată prinde
esența educației: de unde vin, încotro merg și care este rostul lor pe
acest pământ.

Școala noastră oferă un curriculum structurat pe un sistem de
învățământ diferit de cel românesc.

Liceul Internațional Integritas respectă atât standardele stabilite de
asociația acreditatoare NCPSA din SUA, cât și realitățile societății
românești.

Examenul final standardizat al elevilor este SAT (Scholastic Aptitude
Test), recunoscut la nivel mondial și care, la noi în țară se
echivalează cu Bacalaureatul, prin Ministerul Educației Naționale. În
urma acestei echivalări, elevii pot să opteze pentru a studia la
facultățile din România sau din străinătate.



CĂMINE

Trăim totul împreună: școala, activitățile, evenimentele, emoțiile, viața, suișurile
și coborâșurile. Acestea sunt cele care ne fac uniți, ca într-o familie iubitoare.

Liceul nostru se adresează elevilor din toată țara, oferind posibilitatea cazării ı̂n
condiții bune. Un cămin are o capacitate de 25 de paturi și este dotat cu camere
private, băi individuale, sală de studiu, bibliotecă, living generos și birou de
consiliere. Părțile laterale ale clădirii sunt prevăzute cu apartamente pentru cele două
familii de pedagogi.

“Căminul nu este reprezentat doar de cărămida și betonul folosite la const��cție, ci
de momentele pet�ecute cu prietenii, de provocările în��ntate împreună și de
legăt�rile create înt�e noi.”

- Hermina Veniger, elevă în clasa a XI-a



SISTEMULDEEDUCAȚIE VOCAȚIONALĂ

În vederea echipării cu deprinderi necesare ı̂nviața deadult, ținta școlii noastre este
cafiecare elev săobțină ı̂ndemânări practice ı̂n următoarele domenii:

-Afaceri
- Media (fotografie, videografie)
- Sculptură
- Artă (desen)
-Mecanică auto
- Bucătărie
- Construcții
- Croitorie
- Horticultură
- Remedii naturale
- Tâmplărie
- Agricultură
- Apicultură
- Proiecte sociale

Cu ajutorul acestor cluburi practice, fiecare elev este îndrumat, fiindu-i urmărită
dezvoltarea din perspectiva punctualității, receptivității, ordinii, eficienței,
calității și influenței.

Astfel, elevii se pot specializa pe cel puțin un domeniula finalul celor patru ani de
studiu.

"Scopul educaţiei ar t�ebui să fie pregătirea unor oameni caresă acţioneze şi să
gândească independent şi care, în acelaşitimp, săvadă în slujirea comunităţii realizarea
supremă a vieţii lor."

– Albert Einstein



ETAPE REALIZATE
2015 Se achiziționează terenul inițial care astăzi ı̂nsumează treizeci de hectare.

Se construiește prima clădire administrativă.

2016 Se construiesc serele de legume, se plantează livada, zmeura și coacăzele, realizându-se
primii pași în cadrul sistemului de autoîntreținere.
Se definitivează echipa profesorală și de management.

2017 Se începe construirea primelor două cămine. Se derulează campania de promovare a
instituției.
În luna octombrie, Liceul Internațional Integritas urează „Bun venit!”
primilor cincisprezece elevi.
Se realizează sistemul propriu de utilități (apă, canalizare și ı̂ncălzire).
Se construiește o clădire multifuncțională.

2018 Se obține acreditarea americană NCPSA.
Construcția celor două cămine se finalizează.
Se dotează campusul cu electricitate și internet.
Campusul este asfaltat parțial.
Se ı̂ncepe construirea a ı̂ncă două cămine, identice cu primele.
Atelierul de tâmplărie este construit.

2019 Se construiesc și se finalizează clădirea pentru sala de sport, locuințele pentru personalul școlii
și atelierul de mecanică.

2020 Se finalizează cel de-al treilea cămin.

ETAPE ÎN CURS DE REALIZARE
2021 Se va finaliza cel de-al patrulea cămin.

Ne dorim să dăm startul construcției clădirii școlii.

2023 Urmărim finalizarea construcției clădirii școlii ı̂n care vom integra
laboratoarele.
Vom finaliza amenajările spațiilor exterioare, punând amprenta finală a
visului nostru.
Asfaltăm ı̂ntreaga rețea de drumuri care va asigura accesul la toate
clădirile.

PROIECTUL CAMPUSULUI INTEGRITAS

Inspirați de modelul școlilor acreditate de NCPSA, dorim ca
dezvoltarea noastră să atingă ı̂nălțimi.

În prezent, cele patru clase ı̂și desfășoară activitatea la parterul celor
trei cămine, respectiv ı̂ntr-un spațiu auxiliar.

Capacitatea maximă preconizată este de 120 de elevi. Ț̦elul nostru
nu este supraaglomerarea, ci mai degrabă calitatea actului
educațional.

Campusul deține diverse clădiri si̦ spații amenajate pentru bucătărie,
sala de mese, ateliere de tâmplărie, mecanică, sala de sport și alte
spații pentru diferite activități practice.

Într-un termen de trei ani de zile ne dorim realizarea clădirii școlii, a
cantinei, a capelei și a ı̂ncă două cămine. Pentru eficientizarea
sistemului educațional, ne propunem ı̂nființarea unor laboratoare
pentru biologie, chimie, fizică, informatică, muzică, geografie și
istorie. Finalizarea proiectului va fi realizată prin amenajarea
completă a spațiilor verzi și a unei rețele interne de străzi și alei
pietonale.

Ceea ce ne ı̂ncurajează sunt realizările din cei trei ani școlari și
interesul ı̂n creștere pentru o astfel de educație. Acestea ne dovedesc
că drumul pe care am pornit răspunde nevoilor societății actuale.
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Kora-Emina Pohrib, elevă în clasa a XII-a

Când am auzit pentru prima dată de această școală mi-a fost greu
să cred că există un astfel de program educațional. Am ı̂nceput
primul an cu mult entuziasm și mă bucur că acest entuziasm se
păstrează și ı̂n prezent. Aș vrea să precizez faptul că profesorii și
pedagogii sunt oameni înțelegători, cu calități demne de urmat.
Răbdarea și statornicia în efortul depus reprezintă un sprĳin foarte
important pentru elevi.

Am realizat că Integritas nu te pregătește doar intelectual, ci și practic
și emoțional pentru viața de adult. Mă bucur că sunt înconjurat de astfel
de oameni și de un cadru atât de prielnic pentru dezvoltarea mea. Îi
mulțumesc lui Dumnezeu pentru cadoul pe care mi l-a oferit de a fi elev
în această școală.

Harold Szigyarto, elev în clasa a XII-a

Ne implicăm cu elevii în proiecte: de educație
Ajutându-i pe alții, te ajuți pe tine

de sănătate

și sociale

TESTIMONIAL

Pentru mine, acest liceu reprezintă a doua casă. Sunt o fată care a
fost ı̂nvățată să stea mai mult cu familia și pentru că locuiesc la o
distanță destul de mare față de ai mei, m-am atașat foarte mult de
profesorii și colegii de aici, care au avut răbdare să mă asculte și care
m-au ajutat ori de câte ori am avut nevoie.

Aici am fost ı̂ncurajată ca ı̂n tot ceea ce fac, să dau totul, să fac tot
ce pot mai bine, căutând să fiu cea mai bună versiune a mea. M-a
ajutat să fiu mai cooperantă cu cei din jur, perseverentă, creativă, mai
darnică și mai prietenoasă. Acest liceu mi-a oferit un cadru prielnic
pentru a mă dezvolta în domeniul intelectual, practic și spiritual.
Pentru mine, Integritas înseamnă ajutor și lucru în echipă.
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“Scopul educației ar t�ebui să fie acela de a ne
învăța cum să gândim, mai deg�abă decât ce să
gândim.”

Bill Bea�ie

Vă invităm să fiți par�eneri cu noi în for�area
unor oameni inteligenți, pricepuți și de caracter.

Contact:

Goran Teodora - 0744.629359

secretariat@liceulintegritas.ro
www.liceulintegritas.ro


